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  089-والنور الھدى سلسلة
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  ) 00:16:20(  ؟. يرجع من على الضمير)  صورته على آدم هللا خلق(  حديث - 3

  ) 00:18:29(  ؟ صحته ما الناس أعبد تكن هللا اتق - 4

  ) 00:19:39(  ؟.اJيمان أضعف بالقلب المنكر تغيير معنى ما - 5

  ) 00:21:07(  ؟ به يقصد ماذا)  للشيطان والرابع للضيف وفراش لزوجك وفراش لك فراش(  حديث - 6

  ) 00:23:16(  ؟. صحيح الحديث أن يعني"  ثقات رجاله"  المحدث قول ھل - 7

  ) 00:26:14(  ؟. اZحاديث من وغيره السترة في الفضل حديث بين يجمع كيف - 8
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  ) 00:51:08(  ؟. الثانية الجماعة حكم ما -  14

  ) 00:54:23(  ؟. الحديث لھذا تضعيفكم وجه ما)  لكم خير ومماتي لكم خير حياتي(  -  15

  ) 00:56:35(  ؟.الملك توحيد وھو رابع الثaثة التوحيد أقسام في زيادة ھناك أنه يقول فيمن رأكم ما -  16

  ) 00:57:31(  ؟. الركوع من الرفع بعد الصدر على اليد وضع عن حديث أحمد اJمام مسند في يوجد ھل -  17
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  . ...يا شيخ حديث  :السائل 



  .أرجوا أن تكونوا بعيدين عن الفوضى وأن تأيت األسئلة بالراحة ال باملزامحة ، تفضل  :الشيخ 

  ؟ ) ...بيه من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جن( حديث  :السائل 

  .ضعيف  :الشيخ 

  .جزاك اهللا خريا  :السائل 

  شرح هذه القاعدة األصولية وجزاك اهللا خريا ؟ "عدم النقل ال يفيد العدم " يا شيخ قول األصوليني  :السائل 

عدم العلم بالشيء ال يستلزم العلم بعدمه " ليس هكذا يقول األصوليون ، األصوليون يقولون كلمة حق  :الشيخ 

لكن األمر بالنسبة للنقل على العكس متاما ، عدم نقل الشيء عن النيب صلى اهللا عليه وسلم مع ظهور ذلك  "

الشيء يستلزم أنه مل يقع ، ألنه لو كان قد وقع النقل وال ميكن أن ينقل إلينا هديه عليه السالم وسنته إال بتمامها 

  .وحذافريها 

أن أذكر إخواننا طالب العلم إىل قاعدة هامة جدا ، هلا صلة وثقى  ويف الواقع أن هذا السؤال حيفزين ويدفعين

كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة ( باحلديث الصحيح الذي ورد بألفاظ عديدة ، كلها تلتقي حول اللفظ املشهور 

 كثري من أهل السنة الذين ميشون معنا على ج السلف الصاحل وهو عدم التعبد مبا حدث بعد النيب  )في النار 

 )كل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة في النار ( صلى اهللا عليه وسلم من العبادات كلهم يلهجون ذا احلديث 

لكن باعتقادي أن القليل من أهل العلم فضال عن طالب العلم فضال عن عامة الناس ال يستحضرون على األقل 

أنه بدعة يستلزم االطالع على هدي وال أقول ال يعلمون ، ال يستحضرون على األقل أن احلكم على شيء ما ب

الرسول عليه السالم وعلى سريته حىت إذا قال القائل يف شيء ما هذا بدعة يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل 

يفعل ذلك من الذي حيكم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل ذلك ؟ هو عامة الناس هم طالب العلم 

من أهل العلم خاصة ، وهم من أهل احلديث ليس من الفقهاء وال املفسرون ، وال  املبتدئون ؟ ال إمنا هم طائفة

غريهم من العلماء إمنا هم أهل احلديث هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا الشيء بدعة مستلزمني ذلك من أن 

إىل مثل الكالم  النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعله ، هذا شيء ، والشيء الثاين كيف نعرف وقد سبقت اإلشارة

سابقا وحنن على الغذاء  كيف نعرف أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل الشيء الفالين ، حىت يسوغ لنا أن 

حنكم عليه بأنه بدعة ، كثري من الناس حينما نقول هلم ال تفعلوا هذا يا أخي ، هذه بدعة أول ما يبادرك بقوله 

له ى وما ى ويفهم هذين اللفظني املتناقضني أهل  العلم ى وما   طيب ى عنه الرسول عليه السالم ، نقول

كل ( ى، ما ى كما يريد السائل هل قال الرسول مثال للمؤذن ، ال تصل بعد األذان ؟ ما ى ى كيف ؟ 

دعة ، هذا يف معىن النهي متاما ، فإذا حينما يقول الباحث أن هذا الشيء ب)محدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 



يعين أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفعل هذا الشيء وهو عبادة ، ولو كان عبادة لفعله عليه السالم أو على 

األقل لبينه للناس ، بقوله أو أقل القليل أن يرى ذلك ويقره ، فبيان الرسول عليه السالم كما تعلمون أنواع إما 

ما تركت شيئا يقربكم إلى اهللا إال وأمرتكم ( قال عليه السالم بقوله أو بفعله أو بتقريره من أجل هذا التفصيل 

، أي بينته لكم يف هذا البيان الثالثي املذكور آنفا وما تركت شيئا يبعدكم عن اهللا ويقربكم إىل النار ، إال  )به 

لو أن   ويتكم عنه ، اآلن أضرب لكم مثال ، غري واقع لكن من أمثاله كثري ما هو واقع ، أضرب لكم مثال

مجاعة دخلوا املسجد ليصلوا مثال ، السنة القبلية للصبح أو الظهر أو غريها ، فقال أحدهم ممن أوحي إليه 

أحدهم هو شيطان إنسي جين ما يهمنا ، قال ما لكم تصلون هكذا عزين متفرقني ، تعالوا نصلي سنة الظهر 

الم من قوله ، فيقول مثال قال عليه الصالة القبلية مجاعة ويدعم ذلك بأحاديث صحيحة عن الرسول عليه الس

صالة الجماعة تفضل صالة الفذ ( إذا تعالوا جنتمع وال نتفرق ، بل يقول  )يد اهللا  على الجماعة ( والسالم 

صالة الرجل مع الرجل أزكى من صالته وحده ، وصالة الثالثة أزكى ( ،  وهو يقول )بسبع وعشرين درجة 

آخر احلديث ، ماذا يكون فعل هذا اإلنسان إذا مجع الناس على السنة القبلية ؟  ال ، إىل )من صالة الرجلين 

شك يقال أن هذا بدعة ، واحلمد هللا على إىل اليوم مل تقع مثل هذه البدعة لكن أمثاهلا باملئات بل باأللوف ،  

عليه السالم عن  كيف ننكر هذه البدعة لو حدثت ، لو أنكرنا هذه البدعة سيقول اجلهلة هل ى الرسول

بل حنن ننكر عليه هذا التجميع بأنه أمر حدث بعد  ...جتميع  السنن ، ال نستطيع أن نقول له ، حسب طلبه 

أن مل يكن ، كيف نعرف أنه حدث ال بد أن يكون هذا الذي يقول هذا أمر حادث عنده إملام وإحاطة ، ومشول 

تعلقا منها بشرعه الذي أوحاه اهللا عليه ، هذا يعطينا شيئا حبياة الرسول عليه السالم وبسريته وخباصةما كان م

مهما جدا ينبغي أن نضعه يف أذهاننا بصفتنا طالب علم هو أن احلديث العام إذا تضمن أجزاء كثرية ، ونعلم 

بالطريق السابق أن جزءا من أجزاء هذا احلديث العام ، مل يفعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم فليس لنا حنن أن 

نفعل هذا اجلزء ، ولو أنه مشله النص العام مثاله ، كان بعضهم منذ سنني كتب يف جملة حمرتمة هي الة السلفية 

اجلامعة السلفية اليت تصدر باهلند ، كتب مقاال طويال وأشري إىل حبثه آنفا ، قبل الصالة حول رفع اليدين يف 

 ا على شرعية رفع اليدين بالدعاء لقد وقع يف مثل هذا الدعاء دبر الصلوات ، فأتى بأحاديث عامة ، واحتج

املثال الذي ضربته لكم آنفا ، احتج بعمومات مل يثبت العمل ا من رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فهو صلى 

ألوف الصلوات مع أصحابه عليه الصالة والسالم ، وكان يدعوا بعد الصلوات ، دعوات جبمل خمتصرات ، لكن 

، وال يف حديث واحد أنه رفع  يديه ، فضال على أن يكون قد استقبل أصحابه ، ودعا هو وأّمن ما جاء عنه 

أصحابه على دعائه ، هذا شيء مل يقع فالذين يستحبون رفع اليدين دبر الصالة ويستحبون التجميع يف الدعاء 



مجاعة حمتجني بالعمومات احلديثية  بعد الصالة مثلهم مثل أولئك الناس ، الذين اجتمعوا بالصالة يف السنة القبلية

وهي ثابتة عن الرسول عليه السالم لكن مل يثبت  العمل عن الرسول عليه السالم والسلف الصاحل ، ذا اجلزء 

" : من هذا النص العام ، فدل ترك السلف  للعمل ذا اجلزء الداخل ضمن النص العام أنه غري مراد ولذلك قيل 

  "،وكل شر يف ابتداع من خلف  كل خري يف اتباع من سلف

ولو كان خريا لسبقونا إليه ، فيجب علينا معشر طالب العلم أن نتذكر هذه احلقيقة ، فال نقع يف االبتداع يف 

الدين وحنن حنارب االبتداع يف الدين ، نقع يف االبتداع من حيث ال ندري وال نشعر بسبب الغفلة عن االبتداع 

بسبب الغفلة عن هذا األصل العظيم وهو أن ما تركه الرسول عليه السالم من من حيث ال ندري ، وال نشعر 

العبادات ،  العبادة تركه وما فعله الرسول عليه السالم من العبادات ، فالعبادة فعله ، لذلك قسم بعض العلماء 

تركية ، ليست تركيا ،  املتأخرين من احملققني السنة تقسيما لطيفا، فقال تنقسم السنة إىل قسمني سنة فعلية وسنة

وإمنا هي تركية سنة فعلية وسنة تركية أي ما نظنه من العبادات ، لكن نعلم أن الرسول عليه السالم ترك ذلك 

فالسنة الرتك لذلك ، واالمثله بني أيدينا كثرية وكثرية جدا ، مثال ال يسن األذان لصالة العيدين ، ال يسن األذان 

ألذان لصالة الكسوف واخلسوف هل هناك ي عن األذان هلذه الصلوات ؟ لصالة االستسقاء ، ال يسن ا

، ملا كسفت الشمس يف عهد النيب )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ( اجلواب ال لكن أقول بلى 

صلى اهللا عليه وسلم ومجع الناس يف مناسبة وفاة ولده إبراهيم عليهما السالم خطب فيهم ، وقال الكلمة 

يا أيها الناس إن الشمس والقمر آيتان من آيات اهللا ال تنكسفان لموت أحد وال لحياته فإذا ( شهورة امل

ما أذن هلذه الصالة وهي وقعت مرة واحدة ويف عهده صلى اهللا  )رأيتم شيئا من ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا 

اس، وحنمد اهللا أنه ال يزال املسلمون واقفون عليه وسلم فلو كان األذان خريا لفعله عليه السالم، وما كتمه على الن

عند هذه السنة الرتكية ولكنهم ما طردوا هذا الوقوف ، فجاءوا بكثري من العبادات حبجة أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم اوال ما ى عن ذلك وثانيا هي داخلة يف النصوص العامة ، إذا أي عبادة تدخل يف نص عام مل جير العمل 

د الرسول صلى اهللا عليه وسلم فهي ليست عبادة ولو دخلت يف نص عام هذا ما أردت أن أذكركم به ا يف عه

  .ونسأل اهللا أن ينفعنا مبا علمنا وأن يزيدنا علما 

  ، أين يرجع الضمري ؟)أن اهللا خلق آدم على صورته ( يف حديث  :السائل 

  .إىل آدم عليه السالم  :الشيخ 

إن اهللا خلق آدم على ( ىل اهللا فما معىن احلديث ، وهل الرواية األخرى تعترب منكرة إذا كان عائدا إ :السائل 

  ؟ )صورة الرحمن 



هذه الراوية ضعيفة ال تصح وسيأتيك البيان وتفصيل القول يف ضعفها ، يف الد الثالث من سلسلة  :الشيخ 

تاب ، دون الفهارس وفيه تفصيل القول األحاديث الضعيفة، و قد قدمت قبل أن آيت إليكم ، الفهارس وطبع الك

يف ضعف هذا احلديث ، ومع اهتمام كثري من أهل السنة بإثباته ولكن علم احلديث ال يساعد على إثباته فهو 

إن اهللا خلق آدم على ( والصحيح كما جاء يف مسلم وغريه  )على صورة الرحمن ( ضعيف، بل منكر، بزيادة 

اري من حديث أيب هريرة بزيادة تؤكد أن الضمري يعود إىل آدم ، حيث قال فقط، وجاء يف صحيح البخ )صورته 

هذا نص صريح بأن الضمري يرجع إىل آدم  )إن اهللا خلق آدم على صورته طوله ستون ذارعا ( : عليه السالم

  .م نع. عليه السالم ، ولو صح احلديث بالرجوع إىل اهللا آمنا به ، دون تكييف ودون تأويل وتشبيه وتعطيل 

سؤال يتعلق باملساجد واحلديث أنه قال خالد بن الوليد رضي اهللا عنه قال جاء أعرايب إىل رسول اهللا  :السائل 

يا رسول جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا واآلخرة ، فقال رسول اهللا صلى ( : صلى اهللا عليه وسلم  فقال 

اتق اهللا : لم الناس فقال صلى اهللا عليه وسلم سل عن ما بدا لك ، قال أريد أن أكون أع: اهللا عليه وسلم

  . )تكن أعلم الناس 

هذا احلديث مركب ال أصل له يف السنة وأكثر األحاديث اليت تنشر يف نشرات وكأن هناك مجاعة  :الشيخ 

يتقصدون نشر األحاديث اليت ال سنام هلا وال خطام ، يف مثل هذه النشرات ويعرضون عن نشر األحاديث 

وذلك من السهل جدا أن ينقلوها من صحيح البخاري ومسلم ، ال يفعلون ذلك ولكنهم ينشرون الصحيحة 

  .هذه األحاديث اليت ال أصل هلا يف كتب احلديث وهذا من ذاك 

و هناك زيادة  )من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه (  :السائل 

، فاملعروف أن اإلميان واإلسالم من املعاين اليت إذا اجتمعت تفرق  )مان حبة خردل وليس بعد ذلك من إي( 

  املعىن ، وإذا افرتقت تكون على األصل ، فهل اإلميان هنا املقصود به اإلسالم ؟

اإلميان املقصود به هنا هو االعتقاد الذي يف القلب ويف اجلنان ، هذا واضح جدا ، وال إشكال يف هذا  :الشيخ 

  .ملعىن ، ولكن لعلك تقصد شيئا آخر ، وإال هذا أمر واضح ، نعم ا

  )وليس وراء ذلك من اإليمان حبة خردل (  :السائل 

أي إذا وصلت مرتبة املسلم إىل أنه ال ينكر املنكر حىت وال بقلبه فظاهر احلديث أنه ليس مؤمنا لكن مع  :الشيخ 

  .ن املقصود هنا اإلميان الكامل وأنا مل أرتح هلذا التأويل ذلك رأيت لشيخ اإلسالم بن تيمية تأويال فقال بأ

يعين ال جيوز أن يكون أكثر من  )فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان (  :السائل 

  ثالث فروش ؟



هذا حديث صحيح رواه  )فراش لك وفراش لزوجتك وفراش للضيف والرابع للشيطان (حديث  :الشيخ 

يف صحيحه ، املقصود منه أن ال يتوسع املسلم يف أثاث بيته ، وأن ال يأيت إىل البيت مبا ليس له اإلمام مسلم 

حاجة به، وملا قال والرابع للشيطان يعين أنه من الرتف ، الذي ال حاجة إليه ولكن لو فرضنا رجال كثري الضيوف 

يأ فرشا، فال يكون الفراش الرابع وال بابه مطروق فيأتيه ليس باألفراد ، بل بالعشرات من الضيوف، فصنع وه

اخلامس وال العاشر واحلالة هذه للشيطان أو من عمل الشيطان ، أو يف سبيل الشيطان ومرضاته وإمنا املقصود أن 

ال يتوسع فوق احلاجة ، إن كنت رجال ، يأتيك ضيف إن جاءك يأتيك ضيف واحد ، فاختذ لك فراشا إضافيا 

إن كان من عادتك أن يأتيك ضيفان أو ثالثة فأعد لكل منهم فراشا وال يكون على فراشك وفراشك زوجك ، و 

ذلك خمالفا للشرع فموضوع احلديث وفكرته ومثرته هو عدم التوسع يف متاع البيت الذي  ال حاجة لصاحبه إليه ، 

  .هذا هو فقط ، تفضل 

  . ...حديث  :السائل 

يف حديث ما رجاله ثقات ، أو قوله رجاله رجال الصحيح ال  ذكرنا يف كثري من كتبنا ، أن قول احملدث :الشيخ 

يعين  أن إسناده صحيح ، بل حنن نفهم من استعماهلم هلذا األسلوب أن ذلك يعين أن إسناده غري صحيح وهذا 

أمر غريب جدا ، وذلك ألننا  نعلم من أنفسنا أننا إذا عرفنا سند حديث ما صحيح ، فقلت أنا إسناده رجاله 

أفصح عما يف نفسي بقويل رجاله ثقات ، أنا قد أقول أحيانا رجاله ثقات ، لكن أعين ما أقول رجاله  ثقات مل

ثقات ، وملا يثبت صحته عندي ، وإال ملا جاز يل أن أعمي األمر على الناس  فأقول رجاله ثقات والواقع أن 

 أنه توفر مفيهذا اإلسناد شرط من إسناده صحيح ، فقول احملدث رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح إمنا يعين

شروط الصحة وهو عدالة الرواة ، أما بقية الشروط ، وهو السالمة من العلة أو من الشذوذ فذاك مما مل يتمكن 

هذا احملدث الذي قال هذه الكلمة ، رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح ، من أجل ذلك جند احلافظ نور 

ن أو الصحة على اإلسناد وإمنا يقول رجاله ثقات أو إسناده رجاله رجال الدين اهليثمي ، قلما يطلق احلس

الصحيح ملاذا ألن هذه األلوف املؤلفة ، يف هذا الكتاب الذي يعترب ديوان يف علم احلديث جامع ، لو أنه أراد 

مره كله أن يتتبع كل حديث تتبعا دقيقا حبيث ينتهي إىل قوله إسناده صحيح إسناده حسن ، ميكن مل يتسع ع

مهما طال  لينهي مثل هذا الكتاب ولذلك هو أتى األمر من أقرب باب وهو يقول رجاله ثقات أو رجاله رجال 

  .الصحيح تفضل 

، هل  )أنه رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بدون سترة في منى ( : حديث الفضل بن عباس :السائل 

  هذا صحيح ؟



  .صحيح  :الشيخ 

  نه وبني األحاديث األمر باختاذ سرتة ؟كيف جنمع بي  :السائل 

اجلمع يكون بعدة طرق من علم أصول الفقه ، ولذلك احلقيقة ال يكفي أن يدرس طالب العلم مصطلح  :الشيخ 

احلديث وأصول علم احلديث ، البد له من أن يضم إىل ذلك دراسة علم أصول الفقه ، وبذلك يصبح فقيه 

األصل أن  "اإلحكام يف أصول األحكام " حها اإلمام ابن حزم يف كتابه النفس أول ذلك من القواعد وهذه يشر 

يؤخذ بالزائد فالزائد من األحكام إذا جاء نصان أحدمها يتضمن حكما زائدا على النص اآلخر أخذ ذا الزائد 

دم على النص الذي زيد عليه ، كذلك من القواعد من علم حجة على من مل يعلم، ومن ذلك أن قول النيب مق

على فعله ، وهنا جتدون أن أقوال النيب صلى اهللا عليه وسلم كثرية ، يف األمر باختاذ السرتة ويعلل ذلك تعليال 

شرعيا ، فيقول ال يقطع الشيطان عليه صالته ، بل ويرتب على ترك اختاذ السرتة بطالن الصالة يف بعض 

ال ترتك لذلك الفعل ألن فعله عليه السالم إذا  األحوال كمرور احلمار واملرأة والكلب األسود ، فهذه النصوص

تعارض مع قوله قدم قوله على فعله كذلك ، ألن القول يكون تشريعا لألمة وفعله كذلك لكن ليس طردا ففي  

كثري من األحيان يكون فعله ولكن ليس فردا فكثري من األحيان يكون فعله عليه السالم خاصا به إما لعذر وإما 

نستطيع أن نقول بإجياز هذا فعل وخالفه القول ، فنحن نعتمد على القول ونرتك الفعل له عليه خلصوصية ، فهنا 

السالم ، مع أن هناك بعض العلماء يقولون يف هذا احلديث بأن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يتخذ سرتة من 

، توجه إليه الرسول عليه  السرت املعتادة ، لكن من املمكن أن يكون هناك حجر نابع ، حجر نابع من الرمل

الصالة والسالم ، ومل يتنبه الفضل أو راوي احلديث أن هذه سرتة ، فقال إنه صلى إىل غري سرتة ويف رواية إىل 

غري جدار وهذا أوضح ، بأنه ال يعين هذه األشياء النابعة من األرض إمنا جدار ، ومن القواعد العلمية أيضا ، 

د أن الدليل إذا طرقه االحتمال سقط به االستدالل ، وكما ترون هذا احلديث اليت تفيدنا يف مثل هذا الصد

الفعلي ، يرد عليه كثري من االحتماالت ، هذا لو مل يكن يعارضه من قوله عليه السالم الذي وجهه لألمة ، 

  .أيضا تفضل فذاك احلديث ، ليس عليه العمل وإمنا العمل على األحاديث الكثرية من قوله عليه السالم وفعله 

  . ...حديث الفضل  :السائل 

  .حديث الفضل مضروب عليه خبط أمحر  :الشيخ 

  ضعيف يعين؟ ... :السائل 

ال أكلف نفسي إال نفسي أنا أعطيك ما عندي ، وهذا يف سنن أيب داود وهو يف كتايب ضعيف سنن  :الشيخ 

ال ميكن حتسينه إال اللهم إن جاء له طريق أيب داود ، فهو حديث مضطرب إسناده وفيه جهالة يف بعض رواته ، و 



  .يصلح أن يكون شاهدا له ، هذا حنن مما مل نعثر عليه ، تفضل 

  ما املقصود ؟ ))مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ((  ...اآلية  ... :السائل 

  ما املقصود ؟ ))مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ((  ...اآلية  :الشيخ 

  .نعم  :ائل الس

اهللا عز وجل إذا كان يعين نفسه فاهللا عز وجل يدان ال نعرف كيفيتهما هنا، وقد يعين من خلقه من  :الشيخ 

املالئكة ، الذين وكلهم بأن خيلق بأمره إياهم ما شاء ربنا عز وجل من اخللق ، فهنا ال إشكال إن كانت األيدي 

كثرية أن هللا عز وجل يدين دون تكييف أو تشبيه ، وإن  هي من فعل اهللا عز وجل ، فهناك آيات وأحاديث  

  .كانت األيدي املقصودة هنا أيدي املالئكة فاألمر حينئذاك أسهل والسالم عليكم 

، أن احلكم الذي يتعلق بالرجال ، يسري إىل النساء أيضا ، فاحلكم واحد ، )النساء شقائق الرجال (  :الشيخ 

  .بسم اهللا يكفي هذا 

  .يكفي  ال :السائل 

يقطع ( وهو يقول  )إنما النساء شقائق الرجال ( ملا إذا كان الرسول عليه الصالة والسالم ، يقول  :الشيخ 

، فلو كان هذا )صالة أحدكم ، إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، المرأة والحمار والكلب األسود 

ظ أحدكم ، ترى أحدكم ال يدخل فيه النساء ، احلديث صرحيا يف الرجال جاء جوابك السابق ، فكيف وهو بلف

حنن اآلن نعيد اللفظة السابقة أنتم معشر العرب أفيدونا ، إذا خاطب العريب مجاعة بلفظة أحدكم ، ترى ال 

يدخل يف ذلك النساء يف فهمي األعجمي يدخل يف ذلك النساء أيضا ، فلو مل يدخل فحسبنا ، احلديث 

  . ) ...لرجال إنما النساء شقائق ا( السابق 

خير صفوف النساء آخرها ( املرأة هلا ظروف معينة يف الصالة ، كقول النيب صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

، وهذا مما يستدعي أن النساء خيتلفن يف الصالة ، والاليت يأتني متأخرات ووضع النساء كوم )وشرها أولها 

  مان أمامهم ، هذا يدعوا ألن يكثر احلركة هذه ناحية ؟دائما يف آخر الصفوف وكوم خلف الرجال ، والغل

  حركة إيش ؟ :الشيخ 

يعين تكثر حركة املرور أمام النساء باعتبار أن يف آخر الصفوف يصلني هذه واحدة ، األخرى أن  :السائل 

وشيء من هذا ، فاملرأة  احلكم لعل له تعليل يف جعل الرجال تقطع صالم املرأة ، ألن املرأة باعتبارها تثري االنتباه

  .أمام املرأة أقل انتباها واهللا أعلم 

  . )هل يقطع صالة المرأة الحمار والكلب األسود ( صدقت واهللا أعلم ، لكن لو سألنا سائل ،  :الشيخ 



  .نعم  :السائل 

  ما الدليل ؟ :الشيخ 

  .احلديث  :السائل 

خير الصفوف ( ا ، هل هذا احلديث الذي ذكرته فإذا رجعنا إىل احلديث ، مث يف نفسي شيء أيض :الشيخ 

هل هو قاعدة نأخذ منها خالف أحكام النساء من الرجال، أم هذا حكم خاص  )النساء آخرها وشرها أولها 

  بالنساء ، يف خصوص هذه املسألة فقط ، ال نتعداها إال بنص ؟

  .يستفاد من القاعدة  :السائل 

  .لكن ما حظيت باجلواب  ...ائدة صحيح عفوا ما أجبتين قول يستفاد ف :الشيخ 

بقي سؤال آخر ، بالنسبة للصبيان ومنعهم من املرور يف احلديث العام ، فيمن أحد أراد أن مير فيدخل  :السائل 

من قد يفهم منه معارض حبديث النيب صلى اهللا عليه وسلم حبمله أمامه فهناك  ...فيه الصبيان ، ولكن هناك 

فيقول رمبا الصبيان ال ميكن التحكم فيه فيكون من املمنوعني ، وبعد منع الصيب ليس   من يسأل من اإلخوان ،

  .كالرجل العاقل يف دفعه ، التوضيح هلذا األمر ، حكم الصبيان يف مثل هذه املسألة ؟

بارك اهللا فيك معلوم لدى اجلميع أن الصيب ال يكلف بإحكام الشريعة حىت يبلغ كما جاء ذلك صراحة  :الشيخ 

يف احلديث ، لكن هذا ال حيول بني ويل الصيب وبني توجيه وتعليمه وتربيته على األحكام الشرعية ، حىت ينشأ 

عليها إذا ما بلغ سن التكليف ، فنحن نفرق اآلن بني املرأة اليت تقطع صالة الرجل ، إذا مل يكن بني يديه سرتة 

كذلك ، فكذلك الصيب ، لكن حنن نربيهم على أن ال ميروا مثل مؤخرة الرحل ، وبني البنت اليت مل تبلغ إذا األمر  

بني يدي الصفوف ، ال ألن ذلك حرام عليكم ، كما أننا نأمرهم بالصالة وهم أبناء سبع ، ونضرم عليها ، 

وهم أبناء عشر ال ألن الصالة فريضة عليهم وإمنا تنفيذا ألمر الرسول عليه السالم ، الواضح أن املقصود من ذلك 

ئتهم على العبادة وعلى الصالة ولذلك ال يرتتب كبري شيء على مرور الصيب ، بني يدي الصف كما أن من تنش

السنة كما تعلمون السماح لألطفال أن يدخلوا املساجد وأن ال مننعهم بناء على ذاك احلديث الذي يدور بني أن 

جنبوا  صبيانكم ومجانينكم وإقام ( و يكون ضعيفا وبني أن يكون كما قال بعض احلدثني ال أصل له ، أال وه

( فمن املعلوم يف السنة العملية أن الصبيان كانوا حيضرون املسجد حىت وقعت وتلك الواقعة اللطيفة ،  )حدودكم 

حينما صلى الرسول صلى اهللا عليه وسلم في الصحابة صالة العصر ، فسجد بين ظهرانيها سجدة أطالها ، 

خلف النبي صلى اهللا عليه وسلم فرفع رأسه ينظر ، وإذا به يرى أمرا عجبا حتى انشغل بال أحد المصلين 

يرى الحسن أو الحسين قد ركب النبي صلى اهللا عليه وسلم وهو ساجد فعاد إلى سجوده مطمئنا ، ألنه 



خشي أن يكون الرسول عليه السالم قد جاءه اليقين الموت وهو ساجد ، لما  أتم الرسول صلى اهللا عليه 

إن ابني : رأيناك يا رسول اهللا سجدت بين ظهراني صالتك سجدة أطلتها، قال: صالته ، قيل له وسلم 

فهذا احلديث فيه أن الصبيان كانوا حيضرون املساجد وهذا أيضا ،  )هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله 

مشاهدة الصالة واملصلني كيف من األدب والرتبية يف السنة احملمدية لتعليم الصبيان التمرن على املساجد وعلى 

كذلك محل الرسول عليه السالم ألمامة بنت زينب بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ليس له   ...يؤدوا 

عالقة مبوضوع املرور ، له عالقة بإدخال الصبيان واألطفال الصغار وأن محلهم يف أثناء الصالة ال شيء يف ذلك 

وتبطل الصالة ، مبجرد حركات يأتيها املصلي ، وقد ضيق يف األمر بعضهم  ، خالفا لبعض املذاهب اليت تشدد

حىت قال ثالث حركات متتابعات تبطل الصالة والرسول صلى اهللا عليه وسلم يف وضعه ألمامة على عاتقه 

ووضعها حني يركع ، وإعادا إياه حني ينهض إىل الصالة ، فهذه كلها حركات مغتفرة يف سبيل العطف على 

طفال والعناية م، الشاهد أن احلمل هنا ليس كاملرور كما أن الشبهة اليت عرضت للسيدة عائشة رضي اهللا األ

أشبهتمونا بالحمير ، لقد كان رسول ( : عنها حني قالت وقد مسعت حديث أيب ذر الذي ذكرناه آنفا ، قالت 

ال قيمة هلا من الناحية الفقهية السيما ، هذه شبهة )اهللا صلى اهللا عليه وسلم يصلي وأنا معترضة بين يديه 

وهي تعارض حديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وإن كانت هي معذورة ألن احلديث مل يبلغها لكن الشبهة أن 

املرور شيء وبقاء املرأة أمام املصلي شيء آخر ولذلك جيب أن نفرق بني النصوص وال نضرب بعضها ببعض 

مرفوعا لكن هذا ليس معارضا باملرور ، الصالة إىل املرأة  )شبهتمونا ( : وهلا حىت لو كان حديث السيدة عائشة ق

شيء ومرور املرأة بني يدي املصلي شيء آخر وال خالف بني األحاديث واحلمد هللا، كذلك محل الرسول للمرأة 

ليه السالم لو كان يف مرور الصيب شيء بني يدي املصلي وهذا منفي كما ذكرنا آنفا ، فاحلمل من الرسول ع

  .ألمامة شيء آخر وليس يف معىن املرور املنهي واحملظور ، تفضل 

  

  .بالنسبة حلظر املرور أمام اإلمام يف صالة اجلماعة ، هل يتعداه إىل املأمومني أيضا  :السائل 

  ... :الشيخ 

  .املهم  اإلمام  يف املثال الذي استشهد فيه األخ يعين ال ضري من مرورها أمام املأمومني ، ألن :السائل 

  . ...ال هو تكلم عن الرسول حينما كان يصلي حيمل  :الشيخ 

  ال قبلها، قال الصفوف اخللفية حيدث حركة ، ما دام ما ميروا  أمام اإلمام فال ضري  املرور أمام املأموم  :السائل 

  .سرتة اإلمام سرتة ملن خلفه  :الشيخ 



  

  

رات فريدن أن يصلني يف آخر املسجد فال يستطعن أن يعربن الطريق ممن يأتني متأخ ...لكن شيخنا  :السائل 

حىت ال يقطعن الصالة على أخوان اللوايت يتنفلن أو يقضني الصالة ألن يف مؤخرة الصفوف وهن يردن أن 

 ومن هنا الشبهة جاءت يف ذهين ، أال ...يأتني إىل الصف املتقدم ألن الفراغ يف الصف املتقدم ، فهنا يأيت 

  .تعامل املرأة يف هذه املسألة معاملة خاصة 

طيب ما الفرق بني النساء والرجال يف هذه القضية ما يقع للنساء يف هذه الصورة نفس الصورة تقع  :الشيخ 

  .للرجال ، صحيح 

  .ال  :السائل 

  .كيف ال   :الشيخ 

  .من اخللف ألن الرجال يكونون دائما متقدمني يف أول املسجد والتتابع يأيت  :السائل 

 ...التتابع تكملة من اخللف لكن النساء بالعكس تبدأن من اخللف وتنتهني إىل األمام ، وهنا : سائل آخر 

  .النساء يكملن الصفوف يتقدمن قليال ، أما الرجال فيأتون من اخللف 

املتعلقة  يعين أنت ترى النساء يتقدمن الصفوف هذا شيء وشيء ثاين ممكن حل املشكلة سواء ... :الشيخ 

بالرجال أو بالنساء ، املرور الذي يبطل الصالة أو جيعلها ناقصة األجر ، هو املرور الذي يكون بني املصلي وبني 

موضع السجود فإذا فرضنا أن هذا هو املصلي ، وهنا موضع السجود فمرت املرأة أمام هذا الرجل فال ضري يف 

الضري إمنا هو املرور بني قيامه وبني موضع سجوده فليس من ذلك أو مر رجل أمام هذا الرجل فال ضري يف ذلك 

الضرورة ، إذا أن حتشر املرأة نفسها ، بني قيام أختها املسلمة وبني موضع سجودها تتأخر وراء السجود ولو بشرب 

  .وانتهى األمر 

  .)الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب( حديث  :السائل 

  ديث حديثي أو فقهي ؟سؤالك عن احل :الشيخ 

  .فقهي  :السائل 

فقهي نعم ، احلديث يعين أنه ال جيوز للمسافر أن يسافر وحده ، وال أن يكون معه ثان فإن الراكب  :الشيخ 

وحده شيطان والراكبان شيطانان والثالثة ركب ، أي إذا سافر ثالثة فهذا السفر جائز ، أما الواحد واالثنان فال 

يه تفقه على النحو التايل إما أن يقال بأنه معقول املعىن أو إنه تعبدي ، فإذا قيل بأنه معقول جيوز وهذا احلديث ف



املعين فحينئذاك ليس هذا احلديث على إطالقه ، وإذا قيل إنه تعبدي وقف مع لفظه ، فال جيوز األمر الذي مل 

ل املعىن وبني أن نقول أنه تعبدي أن جيزه الرسول عليه الصالة والسالم والفرق بني أن نقول بأن احلديث معقو 

الرجل إذا سافر وحده مثال بسيارته ويف طريق مسلوك مطروق لو أصيب أو حدث به شيء وجد من يغيثه أو 

يعينه أو يساعده خبالف ما لو سافر يف صحراء وحده حيث ال توجد هذه املعونة اليت نتصورها أو نتخيلها فهناك 

تبسة بالنظر الفقهي الصحيح أما إذا قيل بأن احلديث تعبدي النعرف احلكمة ، وال ال جيوز لوجود هذه العلة املق

ما هي النكتة من تسمية الرسول عليه السالم الراكب واحد شيطان والراكبان شيطانان فحينئذ نقول ال جيوز 

ول ، حينما خرجت مطلقا السفر إال مع ثالثة وأكثر ، هذا الذي أفهمه وهذا الذي أذكر كنت ذكرته بالد األ

  .هذا احلديث وتعرضت  لشيء من فقهه ، تفضل دكتور 

  احلديث الذي ينهى عن اجلماعة الثانية ؟ :السائل 

ليس هناك حديث صريح ينهى عن اجلماعة الثانية لكن هناك تفقه يف بعض األحاديث الصحيحة ويف  :الشيخ 

انية ال تشرع بشرط أن تكون يف مسجد إمام راتب ، بعض اآلثار الثابتة عن الصحابة يؤدي إىل أن اجلماعة الث

ومؤذن راتب ، والشك أن أهل العلم يفرقون بني احلكم املستنبط استنباطا من الكتاب والسنة وبني احلكم الذي 

جاء النص عليه صراحة يف الكتاب والسنة فإذا كان احلكم من النوع األول فال جيوز أن يقال ى رسول اهللا  عن 

الثانية ، وإمنا يقول أنا أرى وأفهم من جمموع ما جاء يف هذا املوضوع من األحاديث املرفوعة واآلثار اجلماعة 

املوقوفة أن هذه اجلماعة ال تشرع ، كان فيما مضى ، بعض الفرق املنحرفة عن الكتاب والسنة ترى أن كل حكم 

وسلم وهذا طبعا مما أنكره أهل السنة مجيعا ، قام الفقه الصحيح على إثباته جاز نسبته إىل النيب صلى اهللا عليه 

ونسبوهم إىل االبتداع والضالل ألم يتقولون على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما مل يقل ولو كان االجتهاد 

من الناحية الفقهية اجتهادا صحيحا ، ما أدري إذا كان سؤالك عن احلديث أم عن احلكم ، فإن كان سؤالك  

عرفت أن ال حديث هناك ، وإن كان سؤالك عن احلكم فهذا له حبث خاص فهل هناك شيء عن احلديث فقد 

  .آخر 

  .ما فيه حديث ذا النص  :السائل 

  .نص كما يتمىن الشخص ال نص إال باالستنباط نعم  :الشيخ 

كم حياتي خير لكم ومماتي خير لكم ، وستعرض علّي أعمال( حديث قوله صلى اهللا عليه وسلم  :السائل 

إىل آخره ، أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم هذا احلديث أخرجه البزار قال الزرقاين  )...بالغدوة والعشي من 

  .فما هو وجه التضعيف يف هذا احلديث ؟ ...رمحه اهللا إسناده جيد وقد ضعف احلديث 



قسم احلديث  وجه الضعف أنه جاء يف طبقات ابن سعد مرسال واملرسل عند علماء احلديث من :الشيخ 

الضعيف أما إسناد البزار الذي جوده من جوده ففيه رجل امسه عبد ايد بن عبد العزيز بن أيب رواد ، وعبد 

ايد هذا أضعف من أبيه ، عبد العزيز بن أيب رواد هو يف الواقع من رجال مسلم ، ولكن تكلم فيه من قبل 

، أما ابنه عبد ايد فهو ضعيف من قبل حفظه ولذلك فال  حفظه وهو يف النهاية حيتج حبديثه يف مرتبة احلسن

يستقيم القول بتجويد إسناده السيما وقد خولف يف وصله فرواه الثقة مرسال ومل يذكر الصحايب فيه وهذا ما كنت 

  .أشرت إليه يف تعليقي على كتاب فضل الصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .وحيد امللك يقول هناك رجل يقول ت :السائل 

  توحيد أيش ؟ :الشيخ 

  .امللك  :السائل 

  .توحيد امللك  :الشيخ 

* َمِلِك الناِس * ُقْل َأُعوُذ ِبَرب الناِس (( امللك نعم ، فاستدل على ذلك بقوله تعاىل يف سورة الناس  :السائل 

  ذا ؟فقال الرب غري امللك وغري اآللة إىل آخره فما رأيك  ))ِإَلِه الناِس 

هذا تفنن بالتعبري واالصطالح ال يرتتب من ورائه كبري شيء أوال اصطالح حادث وال يرتتب من ورائه   :الشيخ 

  .نعم . كبري شيء 

ادعى بعض طالب العلم أن هناك حديثا يف مسند اإلمام أمحد فيه التصريح بوضع اليدين على الصدر : أبو ليلي 

  بعد الركوع فما مدى صحة هذا الكالم ؟

هذا وهم وسوء فهم احلديث الذي يشري إليه السائل هو يف مسند اإلمام أمحد بعبارة ال تعين الوضع بعد  :الشيخ 

الركوع ألنه بعد ما ذكر ما شاهد من النيب صلى اهللا عليه وسلم من افتتاح الصالة والقراءة والركوع ذكر مجلة 

فهذه  )ورأيته يضع اليمنى على اليسرى ( : لركوع، قال عطفها على ما قبلها قال ورأيته بعد أن ذكر القراءة وا

مجلة معطوفة على اجلملة األوىل لو كان احلديث مث وضع أي بعد أن رفع رأسه من الركوع مث وضع اليمىن على 

اليسرى لكان حجة صرحية يف ذلك ، مع إمكان إدخال علة خفية وكثري من األحاديث هلا علل خفية ال يتنبه هلا 

د من احملدثني القدامى ، وقد نعرض هلذا لو كان احلديث مث وضع اليمىن على اليسرى لكان هناك جمال  إال أفرا

كبري لالستدالل به على الوضع يف القيام الثاين ، لكن احلديث مل يرد كذلك يف مسند أمحد وإمنا جاء ورأيته 

جلملة هذا أول شيء ثانيا معلوم وضع اليمىن أو يضع اليمىن على اليسرى فهذا من باب عطف اجلملة على ا

رأيته " : هو صادق حينما يقول  ...لدى أهل املعرفة باللغة العربية وأساليبها وآداا أن الواو ال تفيد الرتتيب 



لكنه مل حيدد املكان مل يقل أوال مث ومل يقل ابتداء كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  "يضع اليمىن على اليسرى 

القيام الثاين ، أو بعد الركوع أو حنو ذلك أما ما أشرت إليه آنفا بأنه لو كانت العبارة صرحية يف يضع يديه يف 

الوضع بعد الركوع جلاء اإلعالل بالشذوذ ألن هذا احلديث فيما أذكر هو من رواية وائل بن حجر وحديث وائل 

حجر مل يذكر فيه ويف غريه من  بن حجر جاء من طرق عنه أشهرها طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن

الطرق املذكورة يف مسنده أمحد وغريه إال يف القيام األول فإذا جاء مثل هذا احلديث وأراد أحد أن يثبت الوضع 

بعد الركوع وهذا كما قلنا من الناحية العربية غري سليم لكن على افرتاض أنه من حيث األسلوب العريب يفيد 

ا إذا صار هنا وضعان الوضع يف القيام األول والوضع يف القيام الثاين فأين الوضع يف الوضع بعد الركوع ، لقلن

القيام األول ، مل يذكره هذه الراوي إمنا ذكر الوضع يف القيام الثاين فهذا شذوذ خمالف ألحاديث وائل من طريق 

تفضل يا  - ... الواقع عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل وطرق أخرى مذكورة يف مسند اإلمام أمحد وهذا يف

  - استاذ مكانك هنا ينتظرك 

  أنا مدعو على العشاء فلما جاء هذا الطلب قلت اليب طلب شيخي :السائل 

قلت والشيء بالشيء يذكر يشبه هذا احلديث يف مسند أمحد أيضا ومن حديث  ...جزاك اهللا خريا  :الشيخ 

  .وائل بن حجر أيضا 

دتني السياق ال يساعدنا إال أن نقول من حيث األسلوب العريب أنه ال ميكن فيه ذكر إشارة باألصبع بني السج

أن نفهم من هذا السياق إال أنه يعين اإلشارة بني السجدتني لكن حينما نقابل هذه الراوية بالروايات األخرى 

من طريق أيضا املشار إليها آنفا عن وائل بن حجر وهذا احلديث بالذات الذي فيه اإلشارة بني السجدتني جاء 

عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل ويف ذهين أن اإلمام أمحد رمحه اهللا رواه من طريق عبد الرزاق قال حدثنا سفيان 

قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وذكر شيئا من صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم ، 

لسجدتني ذكر اإلشارة مث سجد فهذا اإلسناد إذا نظر إليه مث ذكر السجود األول وملا رفع رأسه جالسا بني ا

مفصوال عن الروايات األخرى عن عاصم بن كليب قيل أنه إسناده صحيح الطرق كلها عن عاصم بن كليب جند 

  .فارقا كبريا بني تلك الطرق عن عاصم حيث أن كلها اتفقت على ذكر اإلشارة يف التشهد دون التعرض 
  


